al şedinţei de îndată din 11.10.2012
Dl Secretar face prezenţa: din 27 consilieri în funcţie, 22 prezenţi, 5
absenţi.
În continuare dau cuvîntul d-lui preşedinte.
Dl Avramescu: Mulţumesc d-le Secretar. Bună seara, bine aţi venit. În
primul rând dacă din partea mass-media este cineva? Dacă nu, dau citire
convocatorului: Se convoacă Consiliul Local Sector 6 în şedinţă de îndată în data de
11.10.2012, ora 17ºº în sala de şedinţe a Primăriei Sectorului 6 în Calea Plevnei nr.
147-149 cu următoarea ordine de zi:
Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti de a negocia şi semna contractul de vânzare-cumpărare
pentru/şi în numele Municipiului Bucureşti a imobilului situat în Municipiul
Bucureşti, Str. Romancierilor nr. 1, Sector 6, precum şi darea acestuia în
administrarea Administraţiei Şcolilor Sector 6 pentru desfăşurarea activităţii
Colegiului Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii ,,Gheorghe Airinei”.
Deci, avem un singur punct pe ordinea de zi, titlul l-am citit, este însoţit de
Expunerea de motive şi există şi Convocatorul şedinţei de îndată, semnat.
Secretariatul tehnic poată să spună câţi consilieri.
Dl Secretar: Tehnicul?
Compartimentul Tehnic: 22.
Dl Avramescu: 22 au semnat Convocatorul. Dacă nu sunt…, de fapt
să dau citire şi art. 1.
“Art. 1. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 pentru a negocia şi semna
contractul de vânzare-cumpărare pentru/şi în numele Municipiului Bucureşti a
imobilului situat în Municipiul Bucureşti, Str. Romancierilor nr. 1, sector 6, format
din teren în suprafaţă de 20226 m.p. şi construcţii, pentru desfăşurarea activităţii
Colegiului Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii ,,Gheorghe Airinei”.
Imobilul prevăzut la alin. (1) este identificat în Cartea Funciară nr. 203254 a
Municipiului Bucureşti, cu nr. cadastral 203254 şi 203254-C1, C2, C4, conform
Încheierii nr. 8030/07.08.2000, eliberată de Judecătoria Sectorului 6”.
Sunt discuţii?
Vă rog dl Buznicea.
Dl Buznicea: Mulţumesc d-le preşedinte. Aş dori în primul rând să,
dacă poate cineva să ne spună, care este caracterul de urgenţă al acestui proiect de
hotărâre, pentru că, având în vedere că a fost întrunită o şedinţă de îndată, aceasta se
face în caracter de urgenţă. Dacă poate cineva să ne lămurească în primul rând
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asupra acestui aspect, iar ulterior vom mai avea o seamă de întrebări asupra
aspectului concret.
Dl Avramescu: În primul rând este vorba de posibilitatea de
continuare a procesului de învăţământ. După cum ştiţi, în procesul de privatizare
când a fost privatizat Romtelecom-ul a fost privatizat cu tot cu imobil, iar în
momentul de faţă Romtelecom-ul a solicitat clarificarea situaţiei, există în
Expunerea de motive prezentată situaţia.
Dl Buznicea: Sunt de acord cu dvs., dar nu înţelegem de ce nu s-a
putut aştepta până la şedinţa ordinară, asta este întrebarea punctuală. Care este
caracterul de urgenţă al acestei şedinţe?
Dl Mihăilescu: Dacă îmi permiteţi şi mie. Ce să mai aşteptăm până la
următoarea şedinţă, haideţi să mai aşteptăm încă un an, încă doi, încă trei, astea
trebuiau făcute de mult timp. S-a ajuns întro situaţie disperată în zona respectivă.
Vă rog frumos, duceţi-vă în acea unitate de învăţământ şi discutaţi cu oamenii
de acolo, şi cu copii, şi cu profesorii şi cu părinţii. Mulţumesc.
Încă o singură precizare. Dacă nici această situaţie nu mai are un caracter
urgent, despre ce mai vorbim atunci, trebuie să aşteptăm o calamnitate naturală să
vedem unde e caracterul de urgenţă? Mulţumesc.
Dl Buznicea: Dl preşedinte, în primul rând vă rog frumos să nu
permiteţi dialogul. Nu vreau să intru în polemică cu colegul meu, ne adresăm
preşedintelui, nu între noi, ca o regulă de funcţionare. Eu am întrebat care este
caracterul de urgenţă sau forţă majoră prevăzute de lege?
Şedinţele de îndată, legea prevede că sunt convocate printr-un caracter de
urgenţă sau forţă majoră. Dacă avem o astfel de chestiune, vreau să-mi fie arătată,
nimic mai mult.
Dl Puşcaş: Pot să iau cuvântul?
Dl Avramescu: Vă rog.
Dl Puşcaş: Deci, eu vin din această zonă a educaţiei şi în ultimul timp
am avut tot felul de semnale din partea oamenilor care lucrează la P.T.T.R., cum că
ar fi foarte îngrijoraţi în legătură cu situaţia lor, dacă mai rămân în liceu dacă nu mai
rămân în liceu. Şi o asemenea atmosferă nu este favorabilă deoarece cine lucrează
ştie, sunt planuri de şcolarizare, sunt proiecte de încadrare. În momentul în care
există o asemenea suspiciune, automat tot acest efort organizatoric şi managerial
este dat peste cap, deoarece anumiţi copii, anumite familii în această îngrijorare
încearcă să plece de la şcolile respective. Ori, un asemenea lucru nu ne dorim nici
unul, şi pentru a se evita o asemenea problemă ridicată de către părinţi şi de către
familiile aflate în situaţia asta a copiilor, chiar şi Consiliul General al Municipiului
Bucureşti ne-a însărcinat şi ne-a dat spre rezolvare această problemă cât mai rapid.
Cred că e foarte clar de ce este necesar ca această problemă să fie tranşată cât
mai repede, pentru a se înlătura această suspiciune, pentru a se da încredere
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oamenilor, pentru a se linişti aceşti oameni cuprinşi în actul educaţional şi pentru a
se crea linişte odată şi să punem punct subiectului. Am terminat. Mulţumesc.
Dl Avramescu: Din partea executivului?
Dl Viceprimar: Nu ştiu dacă domnii consilieri ştiu, dar există un
proces pe rol, un proces pe fond şi Ordonanţa prezidenţială înaintată de cei de la
Romtelecom pentru evacuarea imobilului. Eu cred că faţă de acei copii care învaţă
în acel liceu avem o datorie ca noi să preluăm liceul şi să nu-i lăsăm să fie evacuaţi
prin acest proces.
Dl Buznicea: Eu sunt de acord cu ceea ce spuneţi. Nu înţeleg de ce nu
a putut fi organizată o şedinţă extraordinară, de ce a trebuit să fie de îndată, pentru
că şedinţele de îndată se referă la caracter de forţă majoră.
Dacă consideraţi că suntem în faţa unei situaţii de forţă majoră spuneţi-mi,
asta a fost întrebarea mea. Nimic altceva, nu sunt împotriva preluării, nu înţeleg
doar de ce nu a putut aştepta până la şedinţa ordinară? Mai sunt max. 10-12 zile
până când se putea organiza şedinţa ordinară.
De ce nu a fost organizată o şedinţă extraordinară, prin care să fim înştiinţaţi
cu trei zile înainte asupra proiectului să putem lua şi noi act de ceea ce se întâmplă
precum, ştiţi nu facem parte din nicio comisie, nu avem acces la informaţie sub
niciun fel, asta este întrebarea, nimic altceva. Nu suntem împotrivă, nu vrem să
blocăm această preluare, dar nu ştim despre ce este vorba.
Dl Viceprimar: La ultima şedinţă de consiliu ştiţi că am solicitat
Consiliului General să ne împuternicească pentru acest lucru. Deci sunteţi în temă,
nu puteţi să spuneţi că nu sunteţi în temă.
Dacă sunteţi de acord haideţi să trecem mai departe, să trecem peste acest
lucru.
Dl Avramescu: Ca să închei discuţia, ştiţi de situaţia conflictuală de
acolo, ştiţi de ieşirea cadrelor didactice, a elevilor şi părinţilor în stradă. Ştiţi şi de
ordinul de evacuare şi de actele anterioare, solicitatarea către Consiliul General. Iar,
faptul că Consiliul General s-a întrunit în şedinţă pentru a ne…, am prins momentul
sedinţei ordinare. A fost şedinţă extraordinară.
Dl Secretar: Nu, nu, nici extraordinară. Îmi permiteţi să intervin, să vă
citesc chiar din Hotărârea Consiliului General: Se face precizarea, această Hotărâre
a fost adoptată în şedinţă de îndată a Consiliului General al Municipiului Bucureşti
din data de 02.10.2012.
Dl Avramescu: A fost solicitarea noastră în sensul ăsta, iar caracterul
de îndată este generat de situaţia din teren şi de faptul că cele 20 de zile pe care leam putea câştiga sunt în beneficiul tuturor, inclusiv al nostru ca şi Consiliu Local.
Dl Buznicea: De abia în momentul acesta avem o discuţie
constructivă.
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D-na Surulescu: Dacă îmi permiteţi d-le preşedinte, săptămâna
viitoare chiar este prima întâlnire, înfăţişare la tribunal.
Dl Orhei: A doua.
D-na Surulescu: A doua, ştiu că există săptămâna viitoare, că e prima,
că e a doua.
Dl Avramescu: Ok. Dacă nu mai sunt alte discuţii putem să trecem,
ţinând cont că am citit titlul şi primul articol cu cele două aliniate, dacă nu mai sunt
alte discuţii putem trece la vot. Cine este împotrivă?
D-na Nicolescu: Aţi zis cele două articole.
Dl Avramescu: Nu, am zis Art. 1 cu cele două aliniate.
Dl Buznicea: Poate le citiţi, că nu le avem.
Dl Avramescu: Le-am citit mai devreme, dacă vreţi vi le recitesc.
Dă citire Art. 1.
Dacă nu mai sunt alte discuţii şi putem trece la vot rog colegii
consilieri să-şi exprime votul. Cine este împotrivă? Cine se abţine? Rog Serviciul
Tehnic?
Serviciul Tehnic: 5.
Dl Avramescu: 5 abţineri. Voturi pentru? 17.
Dl Viceprimar: Solicit o pauză, dacă se poate.
Dl Avramescu: Da.
PAUZĂ
Dl Avramescu: Deci, rămăsesem la numărarea voturilor pentru.
Consideraţi că trebuie să reluăm împotrivă, abţineri?
Dl Viceprimar: Numărăm.
Dl Avramescu: Deci voturi împotrivă? Nu avem. Abţineri? 5 abţineri.
Şi voturi pentru? 18 voturi pentru, pentru că între timp a intrat în sală d-na Conona
Petrescu. Deci suntem 23.
Art. 1 a trecut.
“Art. 2. Imobilul identificat la Art. 1 se transmite în administrarea
Administraţiei Şcolilor Sector 6.”
Discuţii? Voturi împotrivă? Abţineri? 5 abţineri. Voturi pentru? 18.
“Art. 3. alin. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Juridică, Direcţia Economică
şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei,
conform competenţelor
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